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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Bokmål 
 
Eksamen i: ECON1310 – Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 
Exam:  ECON1310 – Macroeconomic theory and policy 
 
Eksamensdag:  26.05. 2014  Sensur kunngjøres: 16.06.2014 
Date of exam: 26.05.2014  Grades will be given:16.06.2014 
 
Tid for eksamen:  kl. 14:30-17:30 
Time for exam: 14:30-17:30 
 
Oppgavesettet er på  4 sider 
The problem set covers 4 pages   English version on page 3 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler (bortsett fra dersom du har fått godkjent bruk av ordbok fra SV-

fakultetet) 
Resources allowed: 
• No resources allowed (except if you have been granted use of a dictionary from the 

Faculty of Social Sciences) 
 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 
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Eksamen ECON 1310, våren 2014 

 

Ved sensuren vil oppgave 1 telle 30 prosent, oppgave 2 telle 40 prosent, og oppgave 3 telle 30 

prosent. Alle oppgaver skal besvares.  

 

Oppgave 1 

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du svare kort og konsist. 

 

Oppgave: 

i) Hva betyr det at en valuta depresierer? 

ii) Hvilken funksjon har banker i økonomien? 

iii) Hva er forskjellen på en obligasjon og en aksje? 

iv) Hva er forskjellen på konjunkturer og sesongvariasjoner? 

v) Hva ligger i begrepene lav- og høykonjunktur? 

vi) Nevn noen svakheter med bruttonasjonalprodukt (BNP) som et mål på verdiskapingen 

i et land. 

 

 

 

Oppgave 2 

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men det 

er ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i 

oppgaven. 

 

Oppgave: 

Ta utgangspunkt i modellen  

 

(1) Y C I G X Q      

(2)  0 0( ),                         0,    0 < c< 1C c c Y T c     

(3) 0 ,                                         0 < t < 1T t tY   

(4) ,                                         0 < < 1Q aY a  

 

 

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G 

er offentlig bruk av varer og tjenester, X er eksport, Q er import, T er nettoskattebeløpet (dvs. 

skatter og avgifter fra private til det offentlige minus overføringer (trygder, subsidier osv) fra 

det offentlige til private), t er «skattesatsen» og t0 er skatter som er uavhengig av BNP. c0, c 

og a er parametre som beskriver hvordan økonomien virker. 

 

Modellen kan løses for Y, noe som gir  

 

 (5)  0 0

1

1 (1 )
Y c ct I G X

c t a
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i) Forklar kort forskjellen på eksogene og endogene variabler. Hvorfor er det rimelig 

at importen er endogen mens eksporten er eksogen i modellen over? 

ii) Anta at det skjer en eksogen reduksjon i eksporten. Hvordan vil dette virke på 

BNP, privat konsum, privat sparing og myndighetenes budsjettbalanse?  

iii) Anta at myndighetene ønsker å benytte offentlig kjøp av varer og tjenester (G) for 

å sørge for at budsjettbalansen ikke endres når eksporten reduseres. Hvordan kan 

myndighetene gjøre dette? Og hva blir den samlede effekten på BNP? 

iv) Drøft om det ville ha vært mer gunstig å endre skattene for å stabilisere 

budsjettbalansen. NB – her trenger du ikke regne på modellen i oppgaven. 

v) Dersom myndighetene både kan bruke offentlige kjøp og skattene som virkemidler 

- kan de da sørge for at både BNP og budsjettbalansen bedres? Her skal du heller 

ikke regne på modellen i oppgaven, men forklare resultatet. 

 

 

 

 

Oppgave 3 

Veiledning: 

I denne oppgaven trenger du ikke å bruke en matematisk modell.  

 

Oppgave: 

I enkle Keynes-modeller er det tilsynelatende lett for myndighetene å sørge for at alle som vil 

ha arbeid til gjeldende lønn får det. Det gjelder bare å føre en tilstrekkelig ekspansiv finans- 

og pengepolitikk. Drøft grunner for at det ikke er like enkelt i praksis. 
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English version 

 

In the grading Exercise 1 counts 30 percent, Exercise 2 counts 40 percent, Exercise 3 30 

percent. Answer all questions.  

 

 

Exercise 1 
Instruction: 

In this exercise, you are supposed to answer briefly and in a concise way. 

 

Exercise: 

i) What does it mean that a currency depreciates? 

ii) What function do banks have in the economy? 

iii) What is the difference between a bond and a share (stock) 

iv) What is the difference between business cycles and seasonal fluctuations? 

v) What is in the concepts boom and slump? 

vi) Mention some weaknesses in gross domestic product (GDP) as a measure of value 

added in a country 

 

 

Exercise 2 
Instruction: 

In this exercise you are supposed to explain the economic mechanisms for each question.  

You are not supposed to spend time on explanations of the model apart from what you are 

asked about in the exercise. 

 

Exercise: 

Consider the following model 

 

(1) Y C I G X Q      

(2)  0 0( ),                         0,    0 < c< 1C c c Y T c     

(3) 0 ,                                         0 < t < 1T t tY   

(4) ,                                         0 < < 1Q aY a  

 

Where Y is the gross domestic product., C is private consumption, I is private investment, G 

is government purchases of goods and services, , X is exports, Q is imports, T is net taxes 

(taxes minus benefits and transfers), t is the “tax rate” and t0 is taxes that are independent of 

GDP. c0, c and a are parameters describing the economy. 

 

The model can be solved for Y. This yields 

 

 (5)  0 0

1

1 (1 )
Y c ct I G X

c t a
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i) Explain briefly the difference between exogenous and endogenous variables. Why 

is it reasonable that imports are endogenous while exports are exogenous in the 

model above?  

ii) Assume that there is an exogenous decline in exports. How will this affect GDP, 

private consumption, private savings and the budget balance of the government? 

iii) Assume that the government wants to use government purchases of goods and 

services (G) to keep the budget balance unchanged when exports decline. How can 

the government achieve this, and what will then in the end be the total effect on 

GDP? 

iv) Discuss if it would have been better to change taxes to stabilize the budget 

balance. NB – here you do not need to compute effects in the model above. 

v) What if the government can use both government purchases and taxes as 

instrument? Can they then manage to improve both GDP and the budget balance?[ 

Answer and explain without algebra.  

 

 

 

Exercise 3 Instructions: 

In this exercise you are not supposed to use a mathematical model.  

 

Exercise: 

In simple Keynesian models it appears easy for the government to achieve that everyone who 

wants to work for the going wage can get it. All that is needed is a sufficiently expansive 

fiscal and monetary policy. Discuss reasons why it is not that simple in practice. 
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